
1395/01/25فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:15 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي 1شماره صفحه :

تخلیهکل شناورحاضر
بندر

نفتیغیر نفتیلنجلنگرگاهاسکله

حمل کاال به بندر ازحمل کاال از بندر بهجمع تخلیه و بارگیریبارگیری

دریادروازهدریادروازهکلنفتیغیر نفتینفتیغیر نفتیلنجلنگرگاهاسکله فروند
ردیف

تعداد شناور

فعال

3116,2640016,2640136,0210012,800123,22129,064123,221152,28527,14918,09820,05116,264امام خميني1 12

3116,2640016,2640136,0210012,800123,22129,064123,221152,28527,14918,09820,05116,264 12 جمع :



1395/01/25گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:15 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

2شماره صفحه :

وضعیت شناورتاریخ ورودنمایندگی تاریخ آخرین وضعیتنام کاالی اصلی نام شناور بندر ردیف

لنگرگاه1395/01/11آهنگ درياUNIONN HAREVSTامام خميني1 1395/01/11

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني2 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/01/09آبران جنوبMYTROامام خميني3 1395/02/04کنجاله سويا

خروج1394/01/23نيلگون پارساي کاسپينSEA DOLPHINامام خميني4 1395/01/28گاز پروپان

خروج1394/12/12سيزارکFOROTANامام خميني5 1395/01/31کاالي کانتينري

خروج1394/12/24آبران جنوبPIERAامام خميني6 1395/01/31

خروج1394/12/29آبران جنوبOCEAN LIFEامام خميني7 1395/01/30

خروج1395/01/04آبران جنوبHELVETIA ONEامام خميني8 1395/01/27

خروج1395/01/05آبران جنوبARYBBASامام خميني9 1395/01/27

خروج1395/01/15دريا وحدت جنوبFIONAامام خميني10 1395/01/27

خروج1395/01/16پارس پارينهFULL STARامام خميني11 1395/01/30گازوئيل

خروج1395/01/18آبران جنوبVITA  FUTUREامام خميني12 1395/02/03

خروج1395/01/19گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني13 1395/01/30نفت کوره

خروج1395/01/20تجارت درياي آبيTRIGLAVامام خميني14 1395/01/26شمش آهن

خروج1395/01/21گلف اجنسيANGEL NO. 11امام خميني15 1395/01/26کاستيک سودا

خروج1395/01/21گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني16 1395/01/31نفتا

خروج1395/01/21هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني17 1395/01/27کاالي کانتينري

خروج1395/01/22پارس پارينهTEBRAامام خميني18 1395/01/31روغن پايه

خروج1395/01/22خليج آبيAARON Nامام خميني19 1395/01/29سنگ آهن

خروج1395/01/22دريا سرعتARKامام خميني20 1395/02/04نفت کوره

خروج1395/01/22تبسم امواج ساحلZEMASTANامام خميني21 1395/02/07

خروج1395/01/23هوپاد درياSHAYAN 1امام خميني22 1395/01/25کاالي کانتينري

خروج1395/01/23هوپاد درياROSHAKامام خميني23 1395/01/29

خروج1395/01/23فانوس ساحلASPHALT TENامام خميني24 1395/01/27قير مايع

خروج1395/01/23آبران جنوبPINA CAFIEROامام خميني25 1395/02/05

خروج1395/01/23پرنده درياي هرمزBAY PEARLامام خميني26 1395/01/31روغن پايه

خروج1395/01/24پارس پارينهDISTYA PUSHTIامام خميني27 1395/01/26گازوئيل



1395/01/25گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:15 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

وضعیت شناورتاریخ ورودنمایندگی تاریخ آخرین وضعیتنام کاالی اصلی نام شناور بندر ردیف

خروج1395/01/24امواج درياPVT ATHENAامام خميني28 1395/02/01نفت کوره

خروج1395/01/24امواج طاليي کاسپينM SPIRITامام خميني29 1395/01/28نفت کوره

خروج1395/01/25پاشا درياي شرقHAI KUOامام خميني30 1395/01/31گوگرد - گل شيميايي

خروج1395/01/25پاشا درياي شرقKING PRIDEامام خميني31 1395/02/01



1395/01/25گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:15 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي شناور در این تاریخ خارج شده است = *4شماره صفحه :

تناژنمایندگینام شناور
تاریخ آخرین

پهلوگیری
تاریخ ورود

واگن
TEU

تناژ

کامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسکلهبندرردیف نام کاالنام ترمینال

PIRAMERD1395/01/253,69201540 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 142,495 نفت کوره 1395/01/19 گذرگاه خليج فارس آبي

IRAN HORMUZ 251395/01/258457900 11 بارگيريکانتينر امام خميني 2845 کاالي کانتينري 1395/01/21 هوپاد دريا

IRAN HORMUZ 251395/01/251447200 11 تخليهکانتينر امام خميني 3144 کانتينر خالي 1395/01/21 هوپاد دريا

PIERA1395/01/172,019000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 476,160 کنجاله سويا 1394/12/24 آبران جنوب

ARYBBAS1395/01/19826000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 544,000 ذرت دامي 1395/01/05 آبران جنوب

HELVETIA ONE1395/01/143,429000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 670,901 کنجاله سويا 1395/01/04 آبران جنوب

OCEAN LIFE1395/01/244,346000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 756,863 جو دامي 1394/12/29 آبران جنوب

ROSHAK1395/01/242,750000 29 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 830,121 کود اوره 1395/01/23 هوپاد دريا

AARON N1395/01/2311,955000 30 بارگيريصادرات امام خميني 938,832 سنگ آهن 1395/01/22 خليج آبي

ASPHALT TEN1395/01/252,400000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 102,502 قير مايع 1395/01/23 فانوس ساحل

TEBRA1395/01/272,898000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 115,842 روغن پايه 1395/01/22 پارس پارينه

DISTYA PUSHTI1395/01/2526,820000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1226,820 گازوئيل 1395/01/24 پارس پارينه

M SPIRIT1395/01/2587,411000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1387,411 نفت کوره 1395/01/24 امواج طاليي کاسپين

149,5351511540جمع : 482,936



1395/01/25گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/12   11:15 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

منبع گزارش :

شناور در این تاریخ خارج شده است = *5شماره صفحه :

تناژتناژ تناژ

باقیماندهتا آن روزروزانه
خروجی

بارگیری

تناژ

بارگیریبارگیری

TEU

بارگیری

TEU

تاآن روز روزانه

بارگیری ردیف

تناژ

تا آن روز

تخلیه

روزانه

تناژ

تخلیه

TEU

تخلیه

TEU

تاآن روز روزانه

تخلیه

تناژ

باقیمانده

تخلیه

تعداد

کامیون

تخلیه-روزانه

تعداد

واگنکامیون

بارگیری روزانه

واگن

تاریخ

آخرین

پهلوگیری

تاریخ ورودنام اسکلهنام شناوربندر

تناژ

ورودی

102712000004249536922970712788001540 2712 PIRAMERD041395/01/191395/01/25امام خميني

214414407272008458458450797900 144 IRAN HORMUZ 25111395/01/211395/01/25امام خميني

320195636819792000000000000 76160 PIERA141394/12/241395/01/17امام خميني

48264395347000000000000 44000 ARYBBAS151395/01/051395/01/19امام خميني

53429671793722000000000000 70901 HELVETIA ONE261395/01/041395/01/14امام خميني

643462374833115000000000000 56863 OCEAN LIFE271394/12/291395/01/24امام خميني

75500550024621000000000000 30121 ROSHAK291395/01/231395/01/24امام خميني

80000000388321195525323135090000 0 AARON N301395/01/221395/01/23امام خميني

900000002502240024001020000 0 ASPHALT TEN331395/01/231395/01/25امام خميني

1000000005842289850787640000 0 1395/01/221395/01/27لنگرگاه ميانيTEBRAامام خميني

11000000026820268202682000000 0 1395/01/241395/01/25ماهشهرDISTYA PUSHTIامام خميني

12000000087411874118741100000 0 1395/01/241395/01/25ماهشهرM SPIRITامام خميني

0جمع : 154 79 79 27,163 177,584 136,021 204,747 0 0 72 72 81,297 199,604 16,264 280,901



1395/01/25تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:15 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

بندر
توقف عملیات

مدت زمان علت
TEU تناژنام کاال نمایندگیتاریخ ورود نام شناور نام اسکله

نوع

عملیات

کل مدت

زمان توقف

تاریخ آخرین

پهلوگیری
ترمینال ردیف

TRIGLAV1395/01/20امام خميني1 23:58شرايط جوي7,077024:00بارگيريشمش آهنتجارت درياي آبي02:35  221395/01/21 صادرات



1395/01/25وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:15 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

بندر

وضعیت حمل کاال از بندروضعیت حمل کاال به بندر

کلبه انباریکسره

تعداد کامیون

کلاز انباریکسره

یکسره
جمعبه انباراز انبار

تعداد واگن

یکسره
جمعبه انباراز انبار

خروجورودخروجورود

ردیف
موجودی کاال

در پایان
فعالیت

تغییر
رسوب
روزانه

117,92336,315154,238045,24745,2471,2939582,405000امام خميني1 15400 -8,9323,250,988

117,92336,315154,238045,24745,2471,2939582,405000 154000جمع : 3,250,988 -8,932



1395/01/25گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:15 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

بندر
کندی عملیات

مدت زمان علت
TEU تناژنام کاال نمایندگیتاریخ ورود نام شناور نام اسکله

نوع

عملیات

کل مدت

زمان کندی
ترمینال ردیف

تخليههوپاد دريا11IRAN HORMUZ 251395/01/21  20:20امام خميني1 0:10مسائل کارگري1447200:10کانتينر خالي کانتينر

بارگيريهوپاد دريا11IRAN HORMUZ 251395/01/21  20:20امام خميني2 0:30بازکردن الشينگ کانتينر1651100:30کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريهوپاد دريا11IRAN HORMUZ 251395/01/21  20:20امام خميني3 0:20جابجايي تجهيزات6806800:20کاالي کانتينري کانتينر



1395/01/25گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:15 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

تناژ TEUنام کاالی اصلینمایندگی
خطرناک

آبخور طول

کشتی ملیت تاریخ ورود نام شناور
کاالی

متر))متر))
علت انتظار نوبتردیف انتظار-روز بندر

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1082.400آهنگ درياUNIONN HAREVST1395/01/11  08:00PANAMAامام خميني1 14



1395/01/25فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:15 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

ردیف

تخلیه

تناژ

موجود در ترمینالبارگیری

تناژ
2040

تناژ پر خالی

جمع تخلیه و بارگیری

سایر

خالیبندر

سایر2040

پر

سایر2040

خالی

سایر2040

پر

سایر2040

خالی

سایر2040

پر

072001440011688457279989امام خميني1 00002,5951,759 21,767-20,884 00

07200144001168845 7279989جمع : 00002,5950 21,7670 00



1395/01/25فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:15 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/01/25گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:15 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

نام نمایندگینام شناور
ساعت احتمالی

ورود
تابعیتبندر مبداTEUتناژ کلمحموله اصلی

کاالی خطرناک

دارد

تاریخ احتمال

ورود
بندر ردیف


